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6,45m
Perímetre del tronc a 1,30  m d’altura 

15,50m
Perímetre de la base del tronc 

35,50m
Perímetre de la copa

10,20m
Perímetre del tronc a 1,30m d’altura 

16,50m
Perímetre de la base del tronc 

59,70m
Perímetre de la copa 

L’OLIVERA MÉS ANTIGA 
DE TRAIGUERA

L’OLIVERA MÉS GRAN 
DE TRAIGUERA

+ INFO
Tourist Info Traiguera
De 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 18.30 h. Dilluns tancat.

Telf. 964495125  / 964765869
Email info@traiguera.es
Web turisme.traiguera.es
Loc. c/ Mayor, 17, 12330 Traiguera, Castellón

VINARÒS

AP-7

CV-10

N-232

BENICARLÓ

PENÍSCOLA

CASTELLÓ DE LA PLANA

MORELLA

TRAIGUERA

Consulta a turisme.traiguera.es les 
diferents opcions i combinacions de 
visites!disponibles des de 2 ".

!

Opció 1. Reial Santuari Font de la Salut i 
Centre d’Interpretació.

Opció 2. Traiguera Monumental i Museu 
Parroquial

Opció 3. Àrea Interpretativa d’Oliveres 
Mil·lenàries

Opció 4. Cata d’Olis.

Horaris de visites al Reial Santuari: 
11.15 h, 12.00 h, 12.45 h, 16.45h, 17.30h, 
18.15h



WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

SALA DE TASTOS I CENTRE D’INTERPRETACIÓ
ÀREA INTERPRETATIVA 
D’OLIVERES MIL·LENÀRIES

RUTA DE LES OLIVERES 
MIL·LENÀRIES

ELS NOSTRES OLISTRAIGUERA VIRTUAL

UBICACIÓ DE L’ÀREA 
INTERPRETATIVA

El Territori Sénia, en el qual es troba Traiguera, 
té el privilegi de concentrar el major nombre 
d’oliveres mil·lenàries del món amb 4.960 
oliveres registrades (es consideren oliveres 
mil·lenàries totes aquelles que a 1,30 metres 
d’altura tenen un perímetre de tronc superior 
als 3,50 metres).

Traiguera compta amb un total de 589 oliveres 
mil·lenàries repartides pels seus 60 km2 de 
superfície. Visitant l’àrea interpretativa de 
Traiguera podreu contemplar una mostra 
d’aquests arbres monumentals entre els que 
hi trobareu l’olivera més antiga del municipi 

Traiguera ofereix una gran varietat 
d’alternatives per gaudir de l’oleoturisme. 

La seua àrea interpretativa d’oliveres 
mil·lenàries està integrada en una ruta 
circular de BTT, homologada per IMBA 
(International Mountain Bike Association), i 
apta per a senderisme, amb un recorregut d’11 
quilometres i nivell de dificultat mig. La ruta es 
pot iniciar tant  des de la població de Traiguera 
com des de la Font de la Salut. 

Al Reial Santuari de la Font de la Salut, hi 
trobareu un espai d’interpretació turística 
amb els més avançats elements de divulgació: 
audiovisuals i ulleres de realitat virtual per 
gaudir dels atractius de Traiguera amb imatges 
i vídeos  en 360º, que us permetran completar 
un passeig virtual per la història, el patrimoni i 
les tradicions de Traiguera. 

Aquest espai disposa d’una sala de tastos on 
podreu descobrir la història de les oliveres 
mil·lenàries i gaudir dels seus gustosos olis 
amb tastos comentats.

(olivera nº 3.841) amb 1.046 anys d’antiguitat, 
que data de l’any 971, i té perímetre de tronc 
de 6,40 metres.

A banda de les visites guiades convencionals, 
l’oficina de turisme de Traiguera ofereix tant 
visites personalitzades per descobrir les 
oliveres mil·lenàries repartides pel municipi, 
com degustacions d’olis a la sala de tastos 
del Santuari i visites a qualsevol dels molins 
de la població. En aquest sentit, cal destacar 
que Traiguera compta amb 5 marques d’oli, la 
major concentració del Territori Sénia, fent-lo 
un dels principals productors d’aquests olis.

TERRES DE LLUM
646 43 39 84
info@terresdellum.com
www.terresdellum.com

LEYENDA DE OLIVO
637 59 87 21
elisabet@leyendadeolivo.com
www.leyendadeolivo.es

ACEITES CERVOL
964 49 50 69
cervol@aceitescervol.com
www.aceitescervol.com

OLI DEL MAS
615 92 85 36
olidelmas@gmail.com
www.olidelmas.com

BODEGAS PESET VALLÉS
635 68 90 75
apesetcelma@gmail.com
www.aceitespeset.com


